
7 PYTAŃ
O SPECYFIKĘ
UCZENIA SIĘ
DOROSŁYCH

ec.europa.eu/epale/pl



WIEDZA DOROSŁYCH JEST ZRÓŻNICOWANA

JEST NAUKOWA

Dorośli posiadają wiedzę z wielu dziedzin, zdobytą
podczas całego życia. Wiedza ta jest różnorodna – stanowi
połączenie wiedzy naukowej i potocznej, płynącej z własnych
doświadczeń.
Gdy dorosły uczy się czegoś, zawsze łączy nowe wiadomości
z tymi, które przyswoił wcześniej.

Na przestrzeni lat człowiek gromadzi wiedzę specjalistyczną
– zarówno podczas edukacji formalnej, jak i pozaformalnej
oraz samokształcenia.
W okresie dorosłości może z niej korzystać, odwołując się
do naukowo potwierdzonych faktów.

JAKA JEST WIEDZA CZŁOWIEKA DOROSŁEGO?



ŹRÓDŁEM WIEDZY JEST PRZEKAZ SPOŁECZNY

JEST WIEDZĄ O CHARAKTERZE DEKLARATYWNYM

POSIADA SENS

Główne źródło wiedzy dla człowieka dorosłego stanowi
przekaz społeczny – wiedza innych ludzi i przekazywane
przez nich informacje.

Ludzie dorośli kierują się w swoich działaniach przede wszystkim
wiedzą deklaratywną (wiem, że… – na przykład:
„wiem, że Madryt leży na zachód od Paryża, dlatego umiem
zaplanować podróż”).

Dorośli nie traktują poważnie przekazu, który przeczy już
posiadanym informacjom i wiedzy.

JAKA JEST WIEDZA CZŁOWIEKA DOROSŁEGO?



ZA POMOCĄ SYMBOLI
Procesy poznawcze u człowieka dorosłego są złożone.
Ponieważ umysł dorosłego jest zdolny do tworzenia
symbolicznego wyobrażenia rzeczywistości, myśli on
za pomocą języka, który wykorzystuje do rozwiązywania
problemów czy abstrahowania.

SŁOWAMI
Myślenie pojęciowe, inaczej określane jako abstrakcyjne,
jest myśleniem słownym. Posiada ono trzy charakterystyczne
właściwości:
• ma charakter ogólny – może dotyczyć każdego tematu

czy rodzaju treści
• ma charakter oderwany – dorosły nie musi WIDZIEĆ czegoś,

żeby o tym myśleć
• jest społeczne – myśli o tym, co przekazują inni ludzie, 

ulega sugestiom lub naciskowi grupy

W JAKI SPOSÓB MYŚLI CZŁOWIEK DOROSŁY?



JAKIE JEST NASTAWIENIE DOROSŁYCH DO TREŚCI,
KTÓRYCH SIĘ UCZĄ?

Człowiek dorosły jest nastawiony przede wszystkim
na EFEKT. Nie skupia się na samym PROCESIE uczenia się,
czy działania. Dorosły uczy się, mając na uwadze konkretny
CEL, stąd cały proces związany z (samo)kształceniem ma
prowadzić do osiągnięcia zamierzonych efektów.

Dorosły uczy się przede wszystkim dlatego, że wiedza,
którą chce zdobyć, jest mu do czegoś potrzebna. Do pracy,
do nawiązania kontaktów służbowych, do zorganizowania
urlopu. Rzadko uczy się tylko dlatego, że dany temat go
zainteresował.

CO MOTYWUJE DOROSŁEGO DO UCZENIA SIĘ?



CZY W OGÓLE ICH CHCĄ I POTRZEBUJĄ?
DLACZEGO TO WAŻNA KWESTIA, PODCZAS
PLANOWANIA PROCESU EDUKACYJNEGO?

Uczenie się jest nieodłącznie powiązane ze zmianą.
Ludzie dorośli mają często postawę obronną wobec zmian.

Aby człowiek dorosły przyjął postawę otwartą wobec
proponowanych zmian, potrzebuje umocnienia dwóch postaw:
bycia efektywnym i bycia użytecznym.

CZY DOROŚLI SĄ PODATNI NA ZMIANY?



JAKA JEST ROLA KONTROLI I OCENY W PROCESIE
KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH?

OCENA W PROCESIE KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH
POWINNA BYĆ FORMATYWNA (PERSPEKTYWICZNA,
PRZYSZŁOŚCIOWA). JAK ZATEM POWINNA WYGLĄDAĆ?

Formatywna ocena to na przykład wskazanie obszarów
problemowych lub sposobów na osiągnięcie jeszcze lepszych
wyników w przyszłości.

• Co chciałbyś poprawić?
• Co sprawiło ci największą trudność? Jak myślisz, dlaczego?
• W których zadaniach czujesz się najpewniej i co to może oznaczać?
• Nad czym chciałbyś popracować, co chciałbyś poprawić?

Może mieć postać pytań:



JAK PLANOWAĆ PROCES EDUKACYJNY
DLA DOROSŁYCH?

1. ATMOSFERA

2. MOTYWACJA

Uczenie się potrzebuje odpowiedniego klimatu, oprawy.
Zadbaj o to, aby wszyscy uczestnicy procesu edukacyjnego
czuli się dobrze, ponieważ nikt nie umie uczyć się, odczuwając
stres, lęk lub pośpiech. Postaw na wzajemne zrozumienie,
szacunek i konstruktywną krytykę.

Poproś uczestników, aby zapisali na kartce, do czego przyda
im się wiedza zdobyta podczas szkolenia. Jeśli coś zostanie
sformułowane i zapisane, nabiera mocy. Dorosłemu, który zna cel
nauki, będzie łatwiej przystąpić do niej z zaangażowaniem.



Może mieć postać tradycyjnego planu, mapy myśli bądź
wyrażonych grafiką symboli. Ważne, żeby uczestnicy szkolenia
wiedzieli, co mają robić i dokąd zmierzają, wtedy będą czuli się
bezpiecznie.

Staraj się zainspirować uczestników procesu edukacyjnego
do własnych poszukiwań. Wzbudzaj pozytywne myśli, podkreślaj,
co się udało i co wypadło dobrze. Pozytywne nastawienie ma
ogromną moc!

Wracaj jak najczęściej do stworzonego planu. Dorośli nie lubią
zmian, nie zaskakuj ich czymś, co zupełnie odbiega od
zapowiedzianego scenariusza.

3. PLAN DZIAŁANIA

4. MOC UMYSŁU

5. REALIZACJA

JAK PLANOWAĆ PROCES EDUKACYJNY
DLA DOROSŁYCH?



UCZYSZ DOROSŁYCH?
DOŁĄCZ DO SPOŁECZNOŚCI EPALE

Publikuj własne artykuły

Komentuj teksty innych autorów

Dyskutuj w gronie profesjonalistów

• jak motywować dorosłych do rozwoju osobistego
• jakich narzędzi używać, aby uatrakcyjnić swoje działania
• jakie metody nauczania są teraz najpopularniejsze

• bazy materiałów i publikacji 
• kalendarza wydarzeń 
• wyszukiwarki partnerów do projektów międzynarodowych

Weź udział w bezpłatnych
wydarzeniach dla użytkowników

SPRAWDŹ

SPOŁECZNO
ŚCI

PRAKTYKÓW

Dowiedz się:

Skorzystaj z:



Opracowała:
dr Zuzanna Wojciechowska

www.ec.europa.eu/epale/pl
www.facebook.com/epalepolska/

Platforma
Komisji

Europejskiej

EPALE
Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

24
wersje

językowe

dostępna
w 36 krajach

ponad
40 tysięcy

użytkowników
w całej Europie


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

